Debatredaktør til fire dagblade
Sjællands store mediehus, Sjællandske Medier, er på
en rejse, hvor vi udvikler såvel vores journalistik som
vores produkter. Med hører udvikling og styrkelse af
debatten i selskabets fire dagblade, DAGBLADET,
Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske samt på sn.dk
Vores mål er at levere en debat, hvor meninger og
holdninger brydes, hvor aktuelle dagsordener kommenteres og nye dagsordener sættes. Her skal være
plads til både meningsdannere, mennesker med faglig indsigt og de mange mennesker, der holder sig
orienteret i vore medier og har noget på hjerte.
Vi søger således en velorienteret debatredaktør med
et godt journalistisk øje og meget gerne med en allerede etableret kontaktflade til et bredt spekter af
holdningsmennesker indenfor blandt andet politik,
erhvervslivet, kulturen og etik.
Opgaven er at sikre læseværdigt debatstof, der har
værdi for læserne på tværs af de mange kommuner,
som de fire dagblade og sn.dk dækker. De helt nære
debatindlæg bringes lokalt, hvor de lokale redaktører
tager sig af dem.
I dagbladenes fællessektioner rækker vi videre ud,
beskæftiger os med tværgående stof i den enkelte
region, med det alment menneskelige og med landsdækkende emner. Dette afspejles på debatsiderne
naturligvis også med indlæg, der trykkes i alle eller
flere af de fire avistitler.
Debatten lever også på sn.dk, hvor den fremover
gerne skal fylde endnu mere.

Debatredaktøren forventes at være initiativrig, at
være opsøgende i forhold til holdningsmennesker,
der kunne tænkes at ville kommentere en aktuel sag,
at lancere debatserier, komme med forslag til klummeskribenter, fornyelse af debatten og debatformaterne digitalt og på print og dertil holde en god dialog
med chefredaktører og nyhedsredaktør med henblik
på vidensudveksling og en god synergi mellem journalistikken og debatten.
Med til jobbet hører ombrydningen af fællessektionernes debatsider og formidling af den brede fælles
debat på sn.dk. Den helt rette kandidat vil derfor
også have en vis redigeringserfaring samt en vis erfaring med at arbejde på forskellige digitale platforme.
Arbejdsstedet er mediehuset i Ringsted, i et sprudlende journalistisk miljø, tæt på redaktionssekretariatet og den tværgående Sjællandsredaktion samt
chefredaktøren for de tre sydlige titler. Chefredaktøren på Frederiksborg Amts Avis er blot et telefonopkald væk.
Yderligere oplysninger:
Ansv. chefredaktør Bente Johannessen, tlf. 2921 1280
Fælles TR Jesper Danscher, tlf. 6035 4370
Ansøgning vedlagt CV bedes sendt til HR@sn.dk
med emneangivelsen: Debatredaktør + dit navn
Ansøgningsfrist 24. maj 2021

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske
samt 37 ugeaviser. Selskabet driver sn.dk og en række andre tjenester på nettet, reklamebureauer, lokalradioer, videoproduktion og rotationstrykkerier. Samlet kommer over 1 million borgere på Sjælland hver uge i berøring med Sjællandske Mediers udgivelser.

